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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน                                                                      เวลา 14 ชั่วโมง 
เรื่อง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน                                                                  เวลา 4 ชั่วโมง 
รายวิชา (ว23192) วิทยาการคำนวณ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั 
 สาระที่ 4 เทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค ์
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.บอกความหมาย ประเภท และขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ (K) 
2.ออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันตามขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ (P) 
3.ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ของในชีวิตประจำวันได้ (A) 
 

3. สาระสำคัญ 
 แอปพลิเคชัน  เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยในด้านต่าง ๆ มีการออกแบบมาเพื่อใช้งาน
ในหลายรูปแบบ  โดยแอปพลิเคชันแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ แอปพลิเคชันระบบ  แอปพลิเคชันที่
ตอบสนองต้องการของกลุ่มผู้ใช้   
 การพัฒนาแอปพลิเคชัน มี 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 1) กำหนดปัญหา 2) ศึกษาความเป็นไปได้ 3) วิเคราะห์
ความต้องการแอปพลิเคชัน 4) ออกแบบแอปพลิเคชัน 5) ทดสอบ 7) จัดทำเอกสาร  
 ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรมภาษาไพทอน (Python)  เพราะเป็นภาษาที่อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย  ไม่ซับซ้อน  ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน  
เช่น  โปรแกรมคำนวณหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย (THB) เป็นเงินดอลลาร์ (USD) เป็นต้น     
  
4. สาระการเรียนรู้ 

1. ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
 
 
 
 

5. รูปแบบการสอน/วิธีการสอน 
1. รูปแบบการสอนแบบการอภิปราย 
2. วิธีการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process–Based Instruction) 
3. วิธีการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
4. วิธีการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

7. ทักษะ 4 Cs 
 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill) 
 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์    ซื่อสัตย์ สุจริต      
 มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้     
 อยู่อย่างพอเพียง      มุ่งมั่นในการทำงาน 
 รักความเป็นไทย      มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
ขั้นนำ (10 นาที) 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้าสมมตินักเรียนไปเที่ยวต่างประเทศ  นักเรียนคาดว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไร  
2.  จากนั้นครูถามต่อว่าจำนวนเงินที่นักเรียนบอกเป็นสกุลเงินไทย หรือสกุลเงินประเทศที่ต้องการไปเที่ยว 
3.  ครูถามว่าแล้วนักเรียนสามารถแปลงจำนวนเงินบาทเป็นสกุลเงินของต่างประเทศอย่างไร  

(แนวคำตอบ สามารถคำนวณได้ด้วยโปรแกรมที่อยู่บนออนไลน์ หรือแอพพิเคชั่นบนมือถือและแท็ปเลท  
นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณได้โดยดูจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินประจำวัน) 

4.  ครูสอบถามว่านกัเรียนเคยสงสัยไหมว่าโปรแกรมเหล่าน้ีทำงานอย่างไร  
(แนวคำตอบ : การแปลงค่า เทียบค่าเงิน ดูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) 

ขั้นสอน (40 นาที) 

 ชั่วโมงที่ 1 
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1.  ครูกล่าวถึงลักษณะแบบนี้เป็นประโยชน์ของโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.  ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริษัท อักษรเจริญ

ทัศน์ อจท. หน้า 83 หัวข้อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
3.  ครูอธิบายความหมาย และประเภทของแอปพลิเคชัน และยกตัวอย่างแอปพลิเคชันจากในหนังสือหน้า 84 

หรือตามความเหมาะสม 
4.  ครูอธิบายเพ่ิมเรื่องขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในหนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่3 อักษรเจริญทัศน์ อจท. หน้า 85-88 
5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เทคโนโลย ี(วิทยาการคำนวณ) หน้า  57-58 ข้อ 1-3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
 
 
ขั้นสอน (50 นาที) 
6.  ครูถามนักเรียนว่าจากที่เราพูดถึงจำนวนเงิน และการแปลงสุกลเงินในคาบที่แล้วนักเรียนคาดว่าหาก

ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันเราจะต้องใช้เครื่องมือใดบ้าง  
(แนวคำตอบ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาC++  โปรแกรมภาษาPython ) 

7.  ครูอธิบายว่าการพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้ภาษาในการเขียน และพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลากหลาย  
สามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด 

 
  
8.  ครสูนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนได้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาPython เบื้องต้นมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2  แล้วรู้หรือไม่ว่าทำไมนักพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จึงเลือกใช้โปรแกรมนี้ เรามาดู
จุดเด่น จุดด้อยของโปรแกรมภาษาไพทอนกัน (เปิดหนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. หน้า89)  

9.  ครูบอกนักเรียนว่า คาบนี้จะได้ศึกษาการทำงานของโปรแกรมแปลงค่าเงินโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน
วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. หน้า89 หัวข้อ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  

10. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Mu จากนั้นครูอธิบายหน้าที่การทำงานเครื่องมือของโปรแกรม  เป็นการ
ทบทวนเนื้อหาเดิมที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เนื้อหาเดิมในหนังสือวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.) หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรู้เรื่อง If else, while, for 
(สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ https://codewith.mu/en/download ) 
 
 

    
ขั้นสอน (50 นาที) 
11. ครูอธิบายเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริษัท อักษร

เจริญทัศน์ อจท. หน้า90-105 เรื ่องโปรแกรมคำนวณหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย (THB) เป็นเงิน
ดอลลาร์ (USD) และให้นักเรียนศึกษาพร้อมทดลองเขียนโปรแกรมตามหนังสือ  เพื่อความเข้าใจโปรแกรม
มากขึ้น ให้ศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้งาน GUI ร่วมกับภาษาไพทอนในการเขียนโปรแกรม โดย
ใช้้โมดูล Tkinter  

 ชั่วโมงที่ 2 

 ชั่วโมงที่ 3 

https://codewith.mu/en/download
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  12. ครูถามนักเรียนว่าจากตัวอย่างที่ศึกษา  สามารถนำแนวคิดการแปลงสกุลเงินไปปรับเป็นโปรแกรมรูปแบบ
อื่นได้หรือไม่  อย่างไรบ้างให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบันทึกรูปแบบที่เพื่อน
นำเสนอแล้วสนใจลงกระดาษ A4 

14. ครูสอบถามว่าจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้พบข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง 
15. ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบที่นักเรียนสนใจการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเค

ชัน จากนั้นเลือกแนวคิดที่น่าสนใจ 1 อย่างเพื่อเขียนรายละเอียดการทำงานตามขั้นตอนการพัฒนาแอป
พลิเคชันดังกล่าวในแบบฝึกหัด เทคโนโลย ี(วิทยาการคำนวณ) หน้า 58-59 ข้อ 4  

16.  ครูให้นักเรียนนำแนวคิดที่ได้มาเขียน Flow Chart เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันในแบบฝึกหัด 
เทคโนโลย ี(วิทยาการคำนวณ) หน้า 60 ข้อ 5  

 
 
 
 
 
ขั้นสอน (40 นาที) 
17.  ครูถามนักเรียนว่าจากการเขียน Flow Chart นักเรียนคาดว่าแนวคิดท่ีตนเองเขียนมีโอกาสทีจ่ะทำได้จริง 

หรือไม ่
18.  ครูให้นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอแนวคดิและผังงาน (Flowchart) ของตนเองหน้าช้ันเรียน  ให้เพื่อน 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อมทั้งครูคอยให้คำแนะนำ จากน้ันให้นำไปปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นสรุป (10 นาที) 
1.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ของในชีวิตประจำวัน  โดยการตอบคำถามในแบบฝึกหัด 

เทคโนโลย ี(วิทยาการคำนวณ) อจท. หน้า 66  ข้อ 7 
 
10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 

 2. หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แอปพลิเคชัน 

3.  โปรแกรม Mu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ชั่วโมงที่ 4 
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11.  การวัดและการประเมนิผล 
 11.1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมนิ เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมาย 
ประเภท  และขั้นตอน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ได้ (K) 

 

ตรวจแบบฝึกหัด 
หน้า  57-58   

แบบฝึกหัดรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (วทิยาการ
คำนวณ) ม.3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 
หน้า  57-58   

บอกความหมาย 
ประเภท และขั้นตอน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ไดถู้กต้อง 60% ขึ้นไป 

2.ออกแบบการพัฒนา
แอปพลิเคชันตาม
ขั้นตอนการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้ (P) 

1.ตรวจการออกแบบ
แนวคิดในแบบฝึกหัด 
หน้า  58-59   
2.ประเมินการนำเสนอ
แนวคิดการออกแบบการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน 

1.แบบประเมิน 
แบบฝึกหัด 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 
(ออกแบบการพัฒนา
แอปพลิเคชัน) 
2.แบบประเมิน 
การนำเสนองานกลุ่ม 
(ออกแบบแนวคิดการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน) 
  

1.ออกแบบการพัฒนา
แอปพลิเคชันตาม
ขั้นตอนการพัฒนาแอป
พลิเคชันได ้ในระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไปถือ
ว่าผ่าน 
2.นำเสนอแนวคิดการ
ออกแบบการพัฒนาแอป
พลิเคชันในระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไปถือ
ว่าผ่าน 

3.ยกตัวอย่างแอปพลิเค
ชันที่มีประโยชน์ของใน
ชีวิตประจำวันได้ (A) 
 

ตรวจแบบฝึกหัด อจท. 
หน้า 66  ข้อ 7 

แบบฝึกหัดรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (วทิยาการ
คำนวณ) ม.3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 
หน้า 66  ข้อ 7 

3.ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 60% ขึ้นไป 

 
 
 
 

 11.2 การประเมินการนำเสนองานกลุ่ม (ออกแบบแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชนั) 
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ที ่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1 นำเสนอการออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันตามขั้นตอนการพัฒนาแอป

พลิเคชันได้น่าสนใจและสื่อสารเข้าใจง่าย ชัดเจน 
    

2 อธิบายการทำงานของแนวคิดได้เข้าใจ และถูกต้องตามหลักการ และตอบ
คำถามได้ 

    

3 มีความคิดสร้างสรรค์     
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     
5 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     

รวม  
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
16 – 20 ดี 
10 – 15 พอใช ้

น้อยกว่า 10 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.3 การประเมินแบบฝึกหดั เรื่อง แอปพลิเคชนั (ออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน) 

ประเดน็ในการประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

3 2 1 
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1.ความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

ออกแบบแนวคิดการ
พัฒนาโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันตาม
ขั้นตอนการออกแบบ
แอปพลิเคชันได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและชัดเจน  

ออกแบบโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันตาม
ขั้นตอนการออกแบบ
แอปพลิเคชันได้ถูกต้อง 
และชัดเจนมากกว่า50% 

ออกแบบโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันตาม
ขั้นตอนการออกแบบ
แอปพลิเคชันได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า50% 

2.การแสดงอัลกอริทึม  
 

เขียนแสดงลำดับการ
ทำงานของโปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันด้วย
แผนผังงาน (Flow 
Chart) ได้เป็นระบบ  
ถูกต้องและเข้าใจง่าย 

เขียนแสดงลำดับการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน
ด้วยแผนผังงาน (Flow 
Chart) ได้เป็นระบบ  
ถูกต้องและเข้าใจง่าย
มากกว่า50% 

เขียนแสดงลำดับการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน
ด้วยแผนผังงาน (Flow 
Chart) ได้เป็นระบบ  
ถูกต้องและเข้าใจง่าย
น้อยกว่า50%  

3.มีความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบแอป
พลิเคชัน 

สามารถออกแบบ
แนวคิดการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้น่าสนใจ  
และคำนึงประโยชน์ของ
การใช้งาน 

สามารถออกแบบ
แนวคิดการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้น่าสนใจ  
และคำนึงประโยชน์ของ
การใช้งานเป็นส่วนใหญ ่

สามารถออกแบบ
แนวคิดการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้น่าสนใจ  
และคำนึงประโยชน์ของ
การใช้งานบ้างพียง
บางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
7 – 9 ดี 
5 – 6 พอใช ้

น้อยกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
12. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
13. บันทึกผลหลังการสอน 

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ     
                                                                            (   ) 
                                                                ตำแหน่ง    ....... 
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  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

  ด้านความรู ้
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
      
      
 


